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Vad ska man med 3
miljoner kronor till?
Sänka kostnaderna för
pensionärerna eller höja
politikernas arvoden?

Tycker du att det behövs en
motkraft till nedskärningspolitiken och ryggdunkandet i
Nybro kommunfullmäktige?
Det tycker vi med!
Johan Karlsson
Personlig assistent och 1:a namn på K:s vallista

Som om det vore ett dåligt 1-aprilskämt så höjde kommunpolitikerna
den 1 april i år sina egna politikerarvoden ytterligare en gång. Detta
efter två år av pandemi och mängder med kommunala
nedskärningar kopplade till den. Efter denna osmakliga
arvodeshöjning så tjänar nu exempelvis vårt centerpartistiska
kommunalråd Christina Davidssson 64 350 kr/mån. Alltså mer än
dubbelt så mycket som en vanlig arbetare tjänar. Är det verkligen
detta som våra skattepengar ska användas till?
Vi i Kommunistiska Partiet är det enda partiet i Nybro kommun
som kräver en rejäl sänkning av politikerarvodena. Istället för att
låta arvodena utgå från den orimligt höga riksdagsnivån så kräver
vi att arvodesnivån ska utgå från en genomsnittlig LO-arbetarlön
på 27 500 kr/mån. Det skulle ingen politiker bli fattig på. Däremot
skulle kommunen årligen spara in cirka 3 miljoner kr som skulle
kunna användas till betydligt bättre grejer. Som exempelvis:
- Att göra trygghetslarmen helt avgiftsfria för samtliga
kommuninvånare.
- Att avskaffa hyresavgifterna för att låna rullatorer av Nybro kommun.
Skulle vårt krav om sänkta politikerarvoden bli verklighet så skulle
över 1 100 kommuninvånare få minst 355 kr mer i plånboken varje
månad – utan att det belastar den kommunala ekonomin!

Allting handlar om politiskt vilja.
Nu ställer vi frågan till Christina Davidsson, Tobias Fagergård och
övriga ansvariga politiker:
Var tycker ni att våra skattepengar gör mest nytta?
Hos kommuninvånarna eller i era feta plånböcker?
Gå in på Nybroförslaget på www.nybro.se och
rösta på vårt förslag om sänkta arvoden!

Kommunala topp-politiker
åt lyxig 3-rättersmiddag för
skattebetalarnas pengar!
I april tidigare i år så arrangerade Nybro företagsgrupp (NFG) åter
igen Kristallgalan i Nybro och ännu en gång så sponsrade Nybro
kommun kalaset med 30 000kr av skattebetalarnas pengar. Detta
trots att kommunen redan tidigare i år har beviljat NFG 270 000kr
i bidrag.
Vad fick då Nybro kommun tillbaka för denna sponsring?
Fri entré, gratis bubbel- och 3-rättersmiddag för 7st tjänstemän
och 3st politiker. De tre politikerna som fick smörja kråset för skattebetalarnas pengar var:
* Christina Davidsson (C)
* Tobias Fagergård (S)
* Ann Hammenholt (S)
Vi kommunister har inga invändningar mot Kristallgalan i sig,
näringslivet ska givetvis få ha sitt rajtantajtan. Men vi vänder oss
starkt mot att kommunpolitiker äter flotta middagar för pengar
som istället borde höra hemma i de nedskärningsdrabbade
kommunala verksamheterna. Att de inte skäms!
Detta korrupta beteende, som inte ett enda av fullmäktigepartierna verkar ha några invändningar emot, vägrar vi
kommunister ställa upp på. Med Kommunistiska partiet i kommunfullmäktige efter valet så kommer det bli ett stopp på politiska
middagar för skattebetalarnas pengarna. Inte en skattad krona till
politikernas måltider!

Vänsterns man
i Nybro Johan Karlsson
Detta har vi i Kommunistiska
partiet engagerat oss mot de
senaste 2 åren:
- Nedläggningen av Naturförskolan i Svartbäcksmåla
- NBAB:s chockhöjningar av hyresgästernas hyror
- Försöket att stänga ner Alsterbros högstadieskola
- Försöket att privatisera den kommunala personliga assistansen
- Tvångsrotationen av personalen på Kvarnbackens demensboende
- Att Nybro-politikerna äter lyxiga galamiddagar för
skattebetalarnas pengar
Kontakta oss!
www.kommunisterna.org/kalmarnybro
kalmarnybro@kommunisterna.org
0705-62 56 30
Kommunistiska Partiet Kalmar/Nybro
@kommunistiskapartietnybro

Rösta in
Kommunistiska
Partiet i fullmäktige
i kommunvalet 2022!
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